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Mededelingen van de directie
Beste ouders,
De vlag mag uit en de taart kan aangesneden worden. We
hebben overeenstemming met de gemeente over de
financiering van de nieuwbouw. Een belangrijke mijlpaal in
het proces naar onze nieuwe school, kunnen we nu
passeren. Op deze drempel van het jaar gaan we met het
nieuwe jaar ook een nieuwe fase in, de fase van het
definitief ontwerp.
Er verschijnt een nieuwe uitgave van de Bouwstenen waarin
u de details kan lezen over de acties van de afgelopen
maanden en alles wat nu komen gaat. In dit stukje beperk
ik me tot de hoofdlijnen.
Het is een feestelijk moment waarbij we even stil moeten
staan, even van genieten. Eindelijk na zoveel tijd en
inspanning wordt onze nieuwbouw concreet. Tot nu toe
waren de acties met een grote marge van onzekerheid.
Gaat het lukken? De gemeente was wel altijd positief
gestemd maar deed lang geen uitspraak. Die is er nu wel.
Ik moet wel voor de eerlijkheid erbij zeggen dat het pas
definitief wordt als het door de gemeenteraad is. Dat
moet nog wel gebeuren maar ambtenaren en
gemeentebestuur staan achter ons plan.
Onze nieuwbouw wordt concreter. We gaan naar de
volgende fase van het bouwproces, de fase waarin we een
definitief ontwerp gaan maken. Dit betekent dat we nog
verschillende beslisdrempels te slechten hebben. Maar
deze, die we nu genomen hebben, is de belangrijkste.
Toen we met dit bouwproces begonnen hadden we een
ideaal beeld van de nieuwe school. In de loop van de tijd is
onder invloed van de huisvestingsnormen van de gemeente
en de beschikbare financiële middelen dit ideale plaatje
vertaald naar een realistisch ontwerp. Hierbij hebben we
vele keuzes moeten maken. Het ontwerp van de school laat
een goed vormgegeven en functionele school zien die alle
mogelijkheden biedt om er een eigen, bij ons onderwijs
passende sfeer aan te geven. Ik vergelijk het met
scheppen van een kunstwerk, een schilderij of
beeldhouwwerk. Het is een uitdaging om te scheppen met
beperkte middelen. Er is zelfs een Duits spreekwoord dat
hierop van toepassing is. Er is nog en tweede aspect van

toepassing. Het ware kunstwerk is ons onderwijs. Het
gebouw biedt slechts de ruimte voor dit kunstzinnig
proces. In het ontwerp dat nu op tafel ligt wordt aan deze
voorwaarde uitstekend voldaan.
Met het aanbreken van deze nieuw fase kan ook een begin
gemaakt worden met het mobiliseren van initiatieven en
ideeën. Er zal op veel momenten hulp nodig zijn, bv bij
fondswerving, verhuizen of de aanleg van de buitenruimte.
Voor ons allemaal zal het wennen zijn aan het idee dat we
dit pand gaan verlaten, dat we bijna een jaar in een
noodlocatie zullen zijn en dan naar een nieuw gebouw gaan.
Voor de kinderen is het belangrijk dat ze hierop
voorbereid worden, dat er in de klassen allerlei activiteiten
gaan komen waarbij ze zich voorbereiden op dat wat komen
gaat.
Er zijn een paar data die u nu mag noteren. Herfstvakantie
2009 gaan we naar de noodlocatie. Dat wordt bijna zeker
de Michiel de Ruyterschool. Deze school staat 600 meter
verderop. We richten ons op de datum dat we onze school
feestelijk gaan openen. Zullen we woensdag 29 september
2010 noteren? We vieren dan het Michaëlfeest!
Toen ik vanochtend naar de muziek in de hal stond te
luisteren moest ik even vooruit denken. Hoe zouden de
kerst- en adventliederen klinken in de nieuwe school? We
krijgen een mooie entree en foyer. Dat wordt geweldig, dat
wordt een feest.
Heel goed weekend,
Frans de Lange
Directeur

Mededelingen vanuit het bestuur
Nieuwbouw:
Op Michaëlsdag 2010 openen we ons nieuwe schoolgebouw.
In het proces hiernaartoe hebben we nu een mijlpaal
bereikt. In deze afgelopen periode is het naar buiten toe
stil geweest rondom de nieuwbouw. Maar achter de
schermen heeft vooral Penningmeester Leon van Haaster
keihard gewerkt. We kunnen nu dan ook naar buiten treden
met het volgende resultaat: We gaan de Definitieve
Ontwerp-fase in van de nieuwbouw!
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Wat houdt dat dan in?
1.

De Gemeente Bussum heeft aangegeven dat het
voorlopige ontwerp van architektenbureau SP in
technisch en financieel opzicht voldoet aan de
eisen. We zijn zeer tevreden over de
samenwerking met de Gemeente Bussum die zich
positief opstelt en meedenkt om onze nieuwbouw
op een voor de school passende manier te
realiseren.

2.

De Vrije School Michaël gaat in samenwerking met
de Stichting Kinderopvang Bussum, Naarden,
Muiden en Muiderberg (SKBNM) naschoolse opvang
in de nieuwbouw realiseren. De samenwerking met
de SKBNM is het afgelopen jaar goed op gang
gekomen. Mede dankzij deze samenwerking
konden we de financiële basis voor onze
nieuwbouw leggen. De naschoolse gaat de sKBNM
vormgegeven op basis van een pedagogische visie
die past bij de Vrije School. Voor alle betrokkenen
van zowel onze school als de SKBNM is dit
inspirerend en vernieuwend werken.
Waarschijnlijk mondt deze samenwerking al veel
eerder uit in NSO op de locatie van de Vrije
School.

3.

De financiën voor de nieuwbouw zijn in principe
rond, afgezien van voorbereidende
werkzaamheden en een formeel besluit van de
Gemeenteraad. Het nieuwe schoolgebouw wordt
voor het overgrote deel door de Gemeente
gefinancierd. Daarnaast gaat de VSM een lening
aan bij de Bank Nederlandse Gemeenten (met
gemeentelijke garantstelling). Deze lening lost de
school over een periode van 40 jaar af met de
betaalde huur van de SKBNM (voor gebruik van
naschoolse opvang ruimten en met gemeentelijke
garanstelling). Voor een kleiner deel betalen we de
lening met kostenbesparingen op de materiële
exploitatie (met name onderhoud).

Waarom is het een mijlpaal?
De school is al jaren bezig met de nieuwbouw. Na een
visiedocument en een programma van eisen zijn we
uitgekomen op maar liefst twee concrete plannen. Onder
leiding van Kees Peters, oud voorzitter van de MR, hebben
een groep ouders, leerkrachten en het Bouwteam de
plannen vergeleken en aangescherpt. Afgelopen juni heeft
het Bestuur het principebesluit voor het
architektenbureau SP bekrachtigd. Dankzij het
ouderinitiatief is deze keuze nu beter gefundeerd. De
inzet van alle betrokkenen hopen we terug te zien in de
volgende stappen van het bouwproces en natuurlijk in de
aankleding en stijl van het nieuwe gebouw.
Waar in de afgelopen maanden de haalbaarheid van het
Voorlopige Ontwerp centraal stond gaan we met het
feitelijk rondkrijgen van de financiering nu de Definitieve

Ontwerp-fase in. Hoera, er is langzamerhand geen weg
meer terug!
Wat gaat er nu gebeuren?
In de komende maanden gaan we binnen het kader dat het
Voorlopige Ontwerp biedt (vorm, aantal vierkante meters
etc.) de nieuwe school optimaal en in detail ontwerpen.
Specifieke inrichting, materiaalkeuze en andere details
moeten worden uitgewerkt. Dat is niet per se alleen maar
een leuk proces, omdat er keuzen gemaakt moeten worden.
Keuzen voor het één ten koste van het ander en keuzen
waartoe het financiële kader ons dwingt. Het zijn keuzen
waarmee we ons vastleggen voor de komende jaren. Maar
het zijn ook de keuzen waarmee we aangeven waar we voor
staan.
Hoe is de voorlopige planning en waar is VSM gehuisvest
tijdens de bouw?
In het komende schooljaar en tot aan de herfstvakantie
van 2010 gebruiken we de Michiel de Ruyterschool, terwijl
op ons eigen terrein de nieuwbouw plaatsvindt. Met de
voorbereiding en uitvoering van de verhuizing gaan we ons
na de Kerst en in de aanloop naar de zomervakantie steeds
intensiever bezighouden. De Directeur heeft al een eerste
inventarisatie gemaakt.
Kan ik als ouder iets doen?
Graag! We staan voor een drukke tijd met twee
verhuizingen (een naar de vervangende huisvesting en
éénaar de nieuwbouw). We gaan het nieuwe schoolgebouw
ons eigen maken, bijdragen leveren aan het gebouw, aan de
slag met de klassen. Er zijn tal van extra's die we alleen
met wat extra financiering kunnen realiseren. We gaan
subsidiemogelijkheden bekijken. Er liggen bergen werk te
wachten: communicatie, planning, creatief, fondsenwerven.
Neemt u daarom gerust contact op met een van de
Bestuursleden als u denkt iets voor de school te kunnen
betekenen. Het zijn namelijk juist persoonlijke initiatieven
die het nieuwe schoolgebouw straks mede vorm gaan geven
en helpen aankleden. De telefoonnummers en e-mail
adressen vindt u hieronder:
•
•
•
•

Giel Verbeeck (Voorzitter)
035 6921303, gverbeeck@treevelop.nl
Ibo de Vries (Secretaris)
06 515 58 912, ibo_ines@hotmail.com
Leon van Haaster (Penningmeester)
06 270 25 826, lhaas@euronet.nl
Hadewych Lammers (Communucatie, PR,
Fondssenwerving)
035 69 75 989, hadewychlammers@hotmail.com

Zie ik daar een nieuwe naam?
Inderdaad, per 10 december j.l. is Hadewych Lammers ons
schoolbestuur komen versterken. In het Bestuur gaat zij
de portefeuille 'communicatie, PR en fondsenwerving' op
zich nemen. Zeker in de komende tijd is dat een zware
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klus. Het Bestuur is daarom erg blij met deze versterking.
In de volgende Schoolbel zal zij zich aan u voorstellen.
Op dit moment bestaat het Bestuur uit vier leden. De
belangrijke portefeuille 'personeelszaken en organisatie'
is nog steeds vacant. Heeft u affiniteit met dit
beleidsterrein of weet u iemand die het Bestuur hiervoor
zou kunnen vragen neemt u dan ook even contact met ons
op?
Met vriendelijke groet,
Giel Verbeeck

Mededelingen vanuit de school
Spreekuur Frans de Lange:
Maandag: 8.35 – 10.00 uur.
Openingstijden Bibliotheek en Winkeltje (ouderruimte):
Dinsdag en donderdag: 8.30 – 9.30 uur
Ouderkoor:
Donderdag: 8.45 – 10.00 in de grote zaal.
Ieder die een keer een repetitie wil komen luisteren of
meedoen is van harte welkom.

Uitnodiging Oberufer kerstspel
Ook dit jaar zullen we voor de kinderen van klas 1 t/m 6
het Oberufer kerstspel opvoeren, om zodoende de
kerstbeleving dicht bij de kinderen te brengen.
Dit is een gebaar van de leerkrachten naar de kinderen
toe, maar ook ouders en andere belangstellenden zijn van
harte welkom.
Er zijn twee opvoeringen van het grote kerstspel en wel op
vrijdag 19 december.
Om 10.00 uur wordt er gespeeld voor de kinderen van
klas 1,2 en 3, hun ouders en andere belangstellenden en
om 13.00 uur wordt er gespeeld voor de kinderen van klas
4, 5 en 6, hun ouders en belangstellenden. Als je kinderen
in verschillende klassen hebt, kun je als gezin kiezen voor
één van beide opvoering.
Dit kerstspel is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar.
Kinderen onder de zes jaar mogen helaas niet mee naar
binnen, maar mocht je geen oppas kunnen regelen voor je
kleuter (helaas niet voor peuters en baby’s), dan kun je
hem/ haar in geval van nood onderbrengen in de kleuterklas
bij juf Edith, dit geldt alléén voor de opvoering van 10.00
uur!
Tijdens het spel willen wij graag een intieme sfeer
creëren, daarom willen wij u vriendelijk vragen géén fotoen of videocamera te gebruiken, maar alle beelden in uw
hart op te slaan.
Gelieve ook uw mobieltje uit te zetten gedurende de
voorstelling.

Mededelingen vanuit de redactie
Let
op:
schoolbel
volgende
woensdagavond/donderdagmorgen!

week

komt

e-mail spamming
Ik kreeg de volgende e-mail in mijn inbox, die was
doorgestuurd door Ruud van Loij:
“Beste Frans (de Lange red.),
Met enige regelmaat ontvangen wij reclame en spamachtige email via de klassenlijsten.
Op deze wijze omzeilen mensen onze spamfilters en dat
begint behoorlijk vervelend te worden.
Kan er niet een keer een oproep in de schoolbel geplaatst
worden, waarin mensen verzocht wordt de adressen
uitsluitend voor schooldoeleinden te gebruiken en de
privacy van de ouders verder te respecteren?
Overigens vinden wij het geweldig hoe goed er op school
gebruik gemaakt wordt van dit medium om elkaar op de
hoogte te houden.
Met vriendelijke groet,
Joan en Marjolein Duveen
[Deva klas 5 en Sem klas 3]”
Ik ondersteun deze oproep, maar er is meer:
Wat is er aan de hand?
Veel communicatie van klassenouders en/of
juffen/meester gaat tegenwoordig via e-mail. Normaliter
worden de e-mails verstuurd met alle e-mail adressen van
de geadresseerden in het “aan:” vak. Hierdoor wordt
echter spamming van e-mail in de hand gewerkt. Er zijn
twee betere methodes:
1. Stuur een e-mail aan jezelf met alle te bereiken
e-mail adressen in het bcc: vak (bcc staat voor
blank carbon copy, waardoor het e-mail adres niet
zichtbaar is voor de ontvangers). Zet duidelijk in
het onderwerp veld waar de mail over gaat, zodat
duidelijk is dat het van jou afkomstig is, voor de
ontvanger.
2. Maak een e-mail lijst waarin alle e-mail adressen
onzichtbaar zijn opgenomen.
Door één van deze twee manieren te gebruiken, wordt email spamming teruggedrongen en daar hebben we allen
profijt van. Mocht je e-mail krijgen op de ‘oude’ methode,
attendeer de verzender er dan op dat het beter kan en
dat je die ‘oude’ methode niet apprecieert met de reden
erbij.
Eddy de Boer

Namens het team,
juf Jacqueline
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IJsbaan Laren + kerstmarkt

Dit is een rubriek waarvoor de school geen verantwoording
draagt, maar waarin leerkrachten, ouders en verzorgers en
andere betrokkenen hun berichtjes kunnen laten plaatsen
(advertenties voor verkoop van spulletjes of concerten of
evenementen e.d.).
Deze berichtjes staan eenmalig in de Schoolbel.
Wanneer u het berichtje na een tijdje nog eens wilt
herhalen, kunt u het berichtje opnieuw insturen.

Meditatie in de dertien heilige nachten
Bij de meditaties die uitgaan van de antroposofische
vereniging in de kerstperiode van vorig jaar hebben ruim
30 mensen deelgenomen, zodat we met vreugde mogen
vaststellen, dat deze activiteit in een behoefte blijkt te
voorzien.
Het is hierbij de bedoeling, dat we eenmaal bij elkaar
komen om als groep de leidraad voor de 13 nachten
toegelicht te krijgen; aan de hand van deze leidraad bezint
iedereen persoonlijk zich thuis op de inhoud hiervan op
eenzelfde moment van meditatie.

Zin in een leuk en sportief uitstapje? Ga dan eens kijken in
Laren op de Brink. Hier kun je nog tot 4 januari schaatsen
onder de bomen op de ijsbaan.
Komend weekend staat op vrijdag 12, zaterdag 13 en
zondag 14 een kerstmarkt naast de ijsbaan. Gezellige
kraampjes, vuren en...christmas carol singers. De toegang
tot de kerstmarkt is gratis.
Door van den Borst

Correctie: kruidenhuis Laren
In de vorige schoolbel is een foutje geslopen.
De auteur van het stuk over Kruidenhuis Laren is Door van
den Borst en de prachtige foto’s zijn van Aretta- van
Hasselt.
Op de herfstmarkt stond Door met producten uit het
kruidenhuis. Neem zelf eens een kijkje in het Kruidenhuis
in Laren.

Dit jaar willen we de traditie van meditaties tijdens de
kerstperiode voortzetten en aansluiten bij de inhouden van
de ledenavonden, waar de grondsteenspreuk centraal
staat. Het is echter de bedoeling dat men ook aan deze
meditatiegroep kan deelnemen zonder de ledenavonden
bijgewoond te hebben.
Als uitgangspunt voor de meditaties is gekozen voor de
kenmerkende werkingssferen van de Engel-Hiërarchieën.
Op maandagavond 22 december zal Job de Raadt daarover
een inleiding houden voor diegenen die aan de
meditatiegroep willen deelnemen. Er zal ter begeleiding
van de meditaties weer een leidraad worden gemaakt die
tegen printkosten te verkrijgen is.
Op maandagavond 5 januari willen we deze
meditatieperiode afsluiten als onderdeel van de
Driekoningen-viering (deze keer dus na 12 nachten).
Plaats van beide bijeenkomsten: Antroposofisch
Therapeuticum, Comeniuslaan 14 Naarden.
Tijd: 20.15 – 22.00 uur.
Graag vooraf aanmelden i.v.m. het aantal te printen
exemplaren.
Informatie en opgeven bij Job de Raadt, 035 – 52 56 308
of deraadt.prior@kpnplanet.nl
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De wijzigingen ten opzichte van vorige uitgave staan in vet/rood.

Datum
December 2008
Vrijdag 12
Donderdag 18
Vrijdag 19
Maandag 22 t/m vrijdag 2
januari
Januari 2009
Maandag 5
Vrijdag 16
Februari 2009
Vrijdag 13
Maandag 16 t/m Vrijdag 20
Maandag 23 en dinsdag 24
April 2009
Donderdag 9
Vrijdag 10 t/m maandag 13
Vrijdag 24
Maandag 27 t/m vrijdag 8
mei
Mei 2009
Maandag 11
Donderdag 21 en vrijdag 22
Vrijdag 29
Juni 2009
Maandag 1
Woensdag 24
Juli 2009
Maandag 6

Activiteit

Opmerking

Kleuterkerstspel
Kerstviering
Kerstspel
Kerstvakantie

Kleuterschool om 12.00 uur uit.
Hele school uit om 13.15 uur
Eerste opvoering om 10.00 uur, tweede om 13.00 uur

Studiedag
Driekoningenspel

School is vrij
Aanvang 19.30 uur

Jaarfeest: Carnaval
Krokusvakantie
Studiedagen (congres)
Jaarfeest: Paasfeest
Paasvakantie
Personeelsuitje
Meivakantie

School vrij

Studiedag
Hemelvaart
Jaarfeest: Pinksteren
Pinksteren
Jaarfeest: St. Jan

Hele school uit om 13.15 uur

Begin grote vakantie

Vrije School Michaël
Esther de Boer van Rijklaan 22,
Postbus 344
1400 AH Bussum

Telefoon: 035 693 19 67
Website: www.vrijeschoolmichael.nl
E-mail: info@vrijeschoolmichael.nl
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